
Uchwała Nr ………………….. 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kluczborku 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

 § 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 w Kluczborku 

 

 

Janusz Kędzia 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie   

do Uchwały Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:  

a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 631 951,60 zł: 

- zwiększono dochody o kwotę 315 687,38 zł (BR.0050.94.2021 z 27-05-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 8 247,42 zł (BR.0050.99.2021 z 31-05-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 14 733,00 zł (BR.0050.103.2021 z 10-05-2021 r.), 

- zwiększono dochody o kwotę 293 283,80 zł (obecna sesja), 

b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 420 000,00 zł: 

- zwiększono dochody o kwotę 420 000,00 zł (obecna sesja), 

c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 532 551,60 zł: 

- zwiększono wydatki o kwotę 315 687,38 zł (BR.0050.94.2021 z 27-05-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 8 247,42 zł (BR.0050.99.2021 z 31-05-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 14 733,00 zł (BR.0050.103.2021 z 10-06-2021 r.), 

- zwiększono wydatki o kwotę 193 883,80 zł (obecna sesja), 

d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 519 400,00 zł: 

- zwiększono wydatki o kwotę 519 400,00 zł (obecna sesja). 

 

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany: 

a. Wprowadza się zmianę w zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do 

bud. Nr 93b i 101 w Kuniowie” oraz limit na rok 2021 – 900 000,00 zł. 

b. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

– Bogacica” oraz limity na lata: 2021 – 486 000,00 zł oraz 2022 – 164 000,00 zł. 

c. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Rewitalizacja obiektów sportowych” oraz 

limity na lata: 2021 – 20 000,00 zł oraz 2022 – 1 000 000,00 zł. 


